
CHƯƠNG TRÌNH 
Hội thảo Xây dựng hướng dẫn báo cáo đánh giá kinh tế dược và nguyên tắc,  tiêu chí 

xây dựng danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng   

của người tham gia bảo hiểm y tế 

 
Thời gian: 8h00-17h00, ngày 13 tháng 12 năm 2022 

Địa điểm: Khách sạn Fortuna, số 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 

 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

08.00 - 08.30 Đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức 

08.30 - 08.45 Khai mạc Hội thảo 

Phát biểu của đại diện trường Đại học Y tế Công cộng 

Đại diện Vụ Bảo hiểm y 

tế - Bộ Y tế 

GS.TS Hoàng Văn Minh - 

Hiệu trưởng trường Đại 

học Y tế Công cộng 

08.45 - 09.15 Cập nhật hướng dẫn báo cáo tổng quan hệ 

thống: Kinh nghiệm quốc tế - Phương pháp xây dựng 

và Đề xuất dự thảo hướng dẫn 

Đại diện Đại học Dược 

Hà Nội 

09.15 - 09.45 Cập nhật hướng dẫn báo cáo chi phí-hiệu quả: Kinh 

nghiệm quốc tế - Phương pháp xây dựng và Đề xuất 

dự thảo hướng dẫn báo cáo chi phí- hiệu quả 

Đại diện trường Đại học 

Y tế Công cộng 

09.45 - 10.15 Cập nhật hướng dẫn báo cáo đánh giá tác động ngân 

sách: Kinh nghiệm quốc tế - Phương pháp xây dựng 

và Đề xuất dự thảo hướng dẫn 

Đại diện Viện Chiến 

lược và Chính sách y tế 

10:15-10:30 Giải lao  

10:30 - 11:45 Hỏi đáp & Thảo luận góp ý cho dự thảo Hướng dẫn Toàn thể đại biểu 

11:45 - 12:00 Kết luận phiên buổi sáng Ban chủ tọa 

12.00 - 13.30 Ăn trưa  

13:30 - 14:30 Định hướng sửa đổi nguyên tắc tiêu chí xây dựng 

Danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của 

người tham gia BHYT 

Đại điện Vụ BHYT 

14:30 - 15:30 Tham luận của các chuyên gia về nguyên tắc, 

tiêu chí xây dựng Danh mục thuốc thuộc phạm vi 

được hưởng của người tham gia BHYT 

Chuyên gia 

Toàn thể đại biểu 

15:30 – 15:45 Giải lao  

15:45 – 16:15 Kế hoạch ban hành Hướng dẫn báo cáo Đánh giá 

Kinh tế Dược và nguyên tắc tiêu chí xây dựng 

Danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của 

người tham gia BHYT 

Đại diện Vụ Bảo hiểm y 

tế - Bộ Y tế 

16:15 – 16:45 Thảo luận chung Toàn thể đại biểu 

16:45 – 17:00 Kết luận Hội thảo Ban Chủ tọa 

 


